
Łódź, …........... 2018 r. 
             (miejsce i data)  

 

KARTA  OCENY  MERYTORYCZNEJ  OFERTY  KONKURSOWEJ 
 

Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym 

(tytuł zadania) 

 

….......................................................................................................... 
(nazwa oferenta) 

 

warunki merytoryczne skala oceny 
liczba 

punktów 

Opis potrzeb wskazujących celowość wykonania zadania publicznego wraz 

z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania (cz. IV pkt 2) 
0 - 4 

 

Zakładane cele realizacji zadania publicznego (cz. IV pkt 4) 0 - 2 
 

Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (cz. IV pkt 5) 0 - 2 
 

Sposób informowania o fakcie współfinansowania zadania ze środków 

otrzymanych od Wojewody Łódzkiego (w tym zasięg rozpowszechnienia 

informacji) (cz. IV pkt 6) 
0 - 2 

 

Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania 

publicznego (cz. IV pkt 11) 
0 - 1 

 

Wkład rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji zadania 

publicznego (cz. IV pkt 13) 
0 - 1 

 

Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego 

rodzaju (w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych 

środków finansowych) (cz. IV pkt 15) 
0 - 2 

 

Harmonogram działań w zakresie realizowanego zadania 

(czy harmonogram jest realny i zgodny z terminami realizacji zadania określonymi w 

ogłoszeniu) (cz. IV pkt 7) 
0 - 2 

 

Kalkulacja kosztów realizacji zadania oraz oczekiwana wysokość dotacji (czy 

zostały sporządzone i przedstawione w sposób wiarygodny i uwzględniający istniejące 

realia) (cz. IV pkt 8 i 9) 
0 - 2 

 

 

Podsumowanie oceny merytorycznej : 
 

0 - 18   

 

 

Podpisy członków Komisji :  .........................................  ...................................... 

 

     .........................................  ...................................... 

 

     ..........................................  ...................................... 

 

     .......................................... 

 



Łódź, …................ 2018 r. 
                   (miejsce i data)   

 

 

Tytuł zadania publicznego:  

Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku emerytalnym 

 

 

 

Nazwa oferenta: …......................................................... 

 

 

Wnioskowana przez oferenta kwota dotacji  

Proponowana przez Komisję kwota dotacji  

 

 

Czy wymagane jest złożenie przez oferenta korekty do oferty ?   tak   nie 



Ewentualne uwagi: ................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

Podpisy członków Komisji :  .........................................  ...................................... 

 

     .........................................  ...................................... 

 

     ..........................................  ...................................... 

 

     .......................................... 


